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Den naturliga utmaningen

Mörkets gillgård
20 r 24 februari 200 1



Tävl i nglsbestäm me I se r
Taulingen är 25 mil och appen fir
renras iga registrerade p o larhundar
dus Alashan Malamute, Grönlands-

ltund., Samojed och Sibirian
Hushie. Hundarna skall aart 2 ån

ingen dispens medges, men ltund'en

fir ii heller aara äldre än 9 år
euentuell dispens kan medges mot

uppuisand.e aa aeterinärsintyg ej

äldre än I månad.

Startav$ift
Startavgiften for 2001års tävling är 1500:-

och betalas till Freddie Äkerlind på pg

4421956-6 och skall vara betald innan

start. I och med att startavgiften är betald

erkänner var deltagare gdllande tdvlingsre-

glemente samt att han deltager på eget

ansvar. Du kan via Folksam lösa forsäk-

ringen Startldar för 75:-, den gdller ett år

och betalar tillbaka startavgiften om du

skulle bli sjuk.

LoEli och parkerin$
Start, mål och uppstdllning av bilar och

hundar på campingen vid bron över Fulan

i Mörkret. Logi sker på Mörktets Fjiillgård

avstånd 1000 m beställes av deltagarna sjdl-

va. Tele 0253-17003. Startfrukost tisdag

morgon och avslutningsbankett på lc;rdag

kv:ill ingår i startavgiften. Start tisdag 2012

kl 10.00. Startmellanrum 5 min. Målgång

senast kl 15"00 lordag 2412. Ban-

genomgång i Mörkrets Fj:illgård 1912 H
16.00.

Karta
Skoterledskarta Norra Dalarna skala

1:100000 med inritad bansträckning utde-

las vid bangenomgången. Vill deltagarna

skaffa ytterligare kartmaterial gäller
\071+W2 

fiällkartan.

lnnan start
Veterinärsbesiktning och vaccinationskon-

troll kommer att ske fore start. Det kom-

mer dven att ske en kontroll av forarlicens

samt kontroll av obligatorisk utrustning.

Startkort
Yarje deltagare erhåller ett startkort.
Startkortet ska lämnas till någon av funk-

tionärerna vid varje checkpoint for tidtag-

ning och stämplig. Det finns 5 checkpoints

langs banan, där det finns vatten och möj-

ligheten att ställa av hundar. Vid check-

point 3 Idre är det obligatiorisk vila om

minst 4 immar och veterinärsbesiktning.

På anvisad plats SKALL varie deltagare resa

sitt tält.

MärkninS
Banan går till stora delar på kryssade sko-

terleder, men år dessutom märkta med

reglementsenliga skyltar samt varningsskyl-

tar vid vägövergångar.

SFETK

IPo[ar Eistans



Hjälp Tävlingslednin$en
Deltagarna fär ej mottaga hjalp eller mate- Tavlingsledningen befinner sig vid check-

rial. Undantag kan ske vid checkpointen point 5 Särna Östomsjön.

dar funktionärerna anvisar samt lor att
undvika olvckor.

J Säkerhet
Vid varje checkpoint finns en skoter statio-

Start klassgr nerad. Om d.lt"g"r.r, dröjer onormalt
. Nordisk stil l-spann länge mellan två checkpoints eller om
. Nordisk stil fler-spann olycka rapporteras utgår sökpatrull.
. Sladhundstil A min 4 hundar

(Siberian Huskey) DOpin$. Sladhundstil B min 4 hundar
(Alaskan Malamute, Grönlandshund, "lom 

inte att läsa den med'skickade bro-

samojed) 
'+rat"vv' 

schyren om dopingregler for hundsporr.

Vi hoppas på en meningsfull och larorik resa, där ett gott sam-

arbete mellan forare och hund ger den största utdelningen.

God rur!

SPHK Västra

OBLIGATORISK UTRUSTN ING
Kontrolleras innan start samt under tävling.

. Kompass . Tändstickor

. Karta (erhålls vid bangenomgång) . Sprit-, bensin- eller motsvarande-

. Snöspade typ av kök oes! Trianga typen god-

r Liten yxa eller stor kniv kännes ej

. Sovsäck för vinterförhållanden . Bränsle för minst 3 dygn

. Liggunderlag o Kätting eller vajer för att sätta

. Tält fast hundarna En extra vajer för att
o Extra klädomgång eventuellt kunna ställa av en hund

Byxor, jacka, underkläder, strumpor, . 4 sockor till varie hund
mössa, vantar, filtskor eller liknande. OBS! Från varje checkpoint.

. Förbandsmaterial . Nödproviant O,5 kg till varie hund
För både förare och hund I förseglad påse. Oöppnad till mål

o Plastpåse för sopor . Deltagaten skall ha mat med sig
. Pannlampa till sig själv och hundarna för att

Med 1 omgång extra batterier klara sträckan 25 mil.
r Lysstav (erhålls vid bangenomgång)
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"- Hur långt är det tillrtälL
toppen dAr borta?
- Dåliga hundar mychet långt.

BANSTRAGKNING
Start och mål
Checkpoint
Bansträckning

o
O

l. F'tötningen

Gördalen

Bra hundar nära."


